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UMOWA NR …….../ES/2021[WZÓR] 

 
zawarta ……….. 2021 r. w Kraśniku pomiędzy:  

 
Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000206420, o kapitale 
zakładowym 20 983 000, 00 złotych, NIP 715-020-02-47, REGON 430073641 reprezentowanym przez: 
Ireneusza Ofczarskiego – Prezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym 
a 
...................................................... 
reprezentowanym przez: 
……………………. - …………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Kupującym, 
zwanych łącznie w dalszej części umowy Stronami 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż używanego samochodu niedopuszczonego do ruchu po drogach 

publicznych, bez ważnego badania technicznego: 
1) Marka, typ, model – FS-Lublin, 3322, 
2) Rodzaj i przeznaczenie pojazdu – samochód ciężarowy, 
3) Rok produkcji – 2000, 
4) Data zakupu do KPWiK Sp. z o.o. – 12.10.2000 r., 
5) Nr rejestracyjny – LKR H703, 
6) Nr VIN – SUL332222Y0066266, 
7) Masa własna – 2020 kg, 
8) Dopuszczalna ładowność – 880 kg, 
9) Ilość miejsc – 9, 
10) Przebieg – 337 398 km, 
11) Karta pojazdu – seria KP/AAA 0979860. 

2. Kabina kierowcy z przedziałem towarowo-osobowym stanowią nadwozie, które mocowane jest do ramy w sześciu 
punktach. Stan techniczny tych mocowań jest w stanie krytycznym tzn. dwa mocowania skorodowały przy 
podłodze i ramie i odpadły, natomiast pozostałe mają skorodowane na wskroś mocowania do podłogi i nie 
trzymają nadwozia do ramy. Podłoga jest tak bardzo skorodowana, że nie można umocować tych elementów do 
niej. W efekcie nadwozie spoczywa na ramie tylko dzięki dużej masie oraz wolnej jeździe. Przy szybszej jeździe 
i gwałtownym zahamowaniu nadwozie przesunęłoby się. Dodatkowo rama nośna jest w znacznym stopniu 
skorodowana, straciła swoją sztywność i widać jej ugięcie. Rama była ok. 5. lat temu wzmacniana poprzez 
dospawanie płaskowników. W tej chwili jest na tyle skorodowana, że nie nadaje się do spawania.  

3. Nadwozie jest skorodowane z licznymi miejscami perforacji. Mocowanie szyby czołowej skorodowane, w wielu 
miejscach widoczne prześwity.  

4. Stopień do wsiadania od strony kierowcy całkowicie skorodował i odpadł. Stopień pasażera skorodowany 
z dużymi ubytkami. Zawiasy drzwi zużyte, posiadają nadmierne luzy. Zamki drzwi są niesprawne. Poszycia drzwi 
skorodowane na całym obwodzie. Tapicerka drzwi popękana z ubytkami w wielu miejscach. Siedzenia zużyte, 
mają popękane sprężyny i poprzecieraną tapicerkę. Siedzenie kierowcy ma zużytą i niesprawną regulację 
położenia. Uszczelki gumowe szyby czołowej i drzwi sparciałe, popękane z miejscowymi ubytkami. Mechanizmy 
/ręczne/ opuszczania szyb w drzwiach niesprawne. 

5. Skuteczność hamulca roboczego i pomocniczego na granicy dopuszczalnego poziomu. Większość elementów 
układu hamulcowego ma duży stopień zużycia i w trybie pilnym należy przeprowadzić gruntowną naprawę.  

6. Izolacja przewodów popękana i w całości kwalifikuje się do wymiany. Reflektory mają skorodowane odblaski. 
Złącza przewodów w wielu miejscach wypalone, kwalifikują się do wymiany. 

7. Układ napędowy – w znacznym stopniu zużyty. 
8. Silnik zużywa nadmierną ilość oleju, ma ciężki rozruch, wyraźny spadek mocy a ponadto ma liczne ślady przecieku 

oleju. 
9. Skrzynia biegów ma głośną pracę a włączanie biegów jest utrudnione. 
10. Wały napędowe mają graniczne luzy na krzyżakach i wielowypustach. 
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11. Most napędowy posiada nadmierny sumaryczny luz obwodowy na kołach zębatych przekładni głównej 
i mechanizmu różnicowego oraz na wielowypustach półosi napędowych. Konieczna będzie jego naprawa. 

12. Felgi kół i opony nadają się do dalszej eksploatacji.  
13. Układ kierowniczy ma graniczne luzy przegubów kulowych oraz przekładni kierowniczej. Pompa hydrauliczna 

układu wspomagania kierownicy ma liczne ślady przecieków oleju.  
14. Zawieszenie przednie ma nadmierne luzy na sworzniach zwrotnic. Amortyzatory zużyte. Pióra główne wytarte 

przez pióra pomocnicze dolne do ponad połowy grubości, grożą pęknięciem w każdej chwili. Stabilizator 
odkształcony i nie spełnia swojej roli. 

15. Zawieszenie tylne: resory odkształcone oraz nadmierne luzy na sworzniach mocujących resory do ramy. 
Amortyzatory zużyte. 

§ 2. 
1. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od 

wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten 
pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. Sprzedający oświadcza, że pojazd posiada 
ubezpieczenie OC, które jest opłacone i ważne do 14.05.2022 r. 

2. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił 
Kupującego. Sprzedawca wydając kupującemu pojazdy, przekazuje w jego posiadanie wszelkie rzeczy dotyczące 
pojazdu tj.: kluczyki, dowód rejestracyjny oraz inne dokumenty niezbędne do rejestracji. 

§ 3. 
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży przedmiotu umowy w wysokości określonej w złożonej ofercie. 
4. Cena sprzedaży przedmiotu umowy określona na podstawie złożonej oferty wynosi……………...zł. brutto. 
5. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę określoną w ust. 2 tytułem ceny sprzedaży przedmiotu umowy przelewem 

na konto Sprzedającego Bank PEKAO S.A. III O/Kraśnik, Nr  92 1240 2483 1111 0000 3334 8379 w ciągu 14 dni od 
dnia otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedającego. 

6. Protokolarne wydanie przedmiotu umowy nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym 
Sprzedającego. 

§ 4. 
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy za kwotę określoną 
w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy. 

§ 5. 
Kupujący oświadcza, że stan techniczny przedmiotu umowy jest mu znany i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

§ 6. 
Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty 
opłaty skarbowej ponosi Kupujący. 

§ 7. 
1. Kupujący zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, ale nie 

wcześniej niż przed uiszczeniem ceny sprzedaży, określonej § 3 ust 2 niniejszej umowy. 
2. Koszty załadunku i transportu, a także wszelkie inne koszty związane z nabyciem przedmiotu umowy ponosi 

Kupujący. 
3. Odbioru dokonuje Kupujący własnym środkiem transportu z terenu KPWiK Sp. z o.o., 23-200 Kraśnik, ul. Głęboka 

24. Kupujący dokona załadunku przedmiotu umowy własnym staraniem. 
4. Odbioru mogą dokonać wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Kupującego. 
5. Odbiór nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym daty odbioru,  

w godzinach jego pracy tj. w dni robocze w godzinach 700 - 1400., w obecności przedstawiciela Sprzedającego. 
6. Dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotu umowy jest protokół przekazania przedmiotu umowy. 

§ 8. 
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do traktowania jako poufnych wszystkich uzyskanych  

w związku z niniejszą umową dokumentów oraz informacji odnośnie drugiej Strony. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku ewentualnych sporów związanych z niniejszą umową, właściwym dla ich rozpatrzenia będzie 

właściwy rzeczowo sąd powszechny. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego. 

 
   SPRZEDAJĄCY                                             KUPUJĄCY 


